
 

لحاظ چاپ و نشر آثار مصور و تجلی تصویر در معماری، نقاشی، موسیقی، نگارگری، عصر قاجار به  

اما وقتی زبان،   ؛ادبیات نیز محمل مناسبی برای این موضوع است  ای است.تذهیب و غیره، عصر ویژه 

شناسانه باشد، بهره بردن شاعر و نویسنده از صور خیال و صنایعی مانند استعاره،  موضوع بحث سبک 

تصویرگری محسوب   ۀ و مجاز، نوعی نگارگری در کالم است و طالبوف از این منظر، نویسند  تشبیه

طالبوف تبریزی از نویسندگان و روشنفکران ایرانی مهاجر به قفقاز است که با نگارش آثار  .  شودمی

های نوین ادبی و سیاسی در بین  سهم زیادی در روشنگری و گسترش اندیشه  ،ادبی و سیاسی خود

ل علمی جدید و سیاست و آزادی و قانون، لزوم  ئمسا  دربارۀنیان دارد. او در آثارش ضمن بحث  ایرا

پژوهش حاضر  کند.  در نثر گوشزد می  را  ها و تکلفات پیشینپردازی نویسی و رهایی از عبارت ساده

ها نشان بررسیای انجام شده است.  های منابع کتابخانهبه روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده 

داد که در سطح زبانی، ترجمه لفظ به لفظ اصطالحات و عبارات ترکی به فارسی، استفاده از کلمات  

خارجی با تلفظ روسی یا ترکی، مطابقت صفت با موصوف به سیاق زبان عربی، کاربرد ضمیر »او«  

د زیادی در آثار طالبوف دارند. در سطح برای غیر انسان و استفاده از »به« در معنی »برای« بسام

المثل برای تبیین موضوع، ویژگی گیری از ضرب به آیات و اشعار و بهره ادبی نیز اقتباس و استشهاد

 اصلی آثار وی هستند.  
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 مقدمه 

با   مقاله، این  .ها، دوره پیشرو و پویایی است که دالیل متعددی داردجهات و در بسیاری از حوزه  ار از بسیاری جقا ۀ دور

کند که شرایط جهانی توجه به موضوعی که دارد، دنبال تشریح این مورد نیست. فقط به همین حد از اشاره بسنده می

شور و رواج صنعت ترجمه و چاپ، در راستای  طلبید و اعزام دانشجویان به خارج از کعصر مورد بحث، تغییر را می

اشاره خواهد شد، یکی از   کهچنان   رونده دنیا بود. در این بین، تحول در حوزه چاپ و نشر کتاب،پیروی از شرایط پیش 

عمالً سنگی،  چاپ  رواج  با  که  است  تغییرات  این  می  نمودهای  اتفاق  تصویرگری  زمینه  در  اعتقاد    .افتدانقالبی  به 

رغم به. شدمصورسازی کتب ایرانی آغاز   ۀزندگی دوبار ،های چاپ سنگی در دوران قاجار با انتشارات کتاب  نپژوهشگرا

اما با   ،نگارگری قدیم ایران داشت  های قابل توجهی باهای چاپ سنگی از نظر کیفیت تفاوتاینکه مصورسازی کتاب

آرایی  های کتابثیر متقابل بر آن برخی سنتأه و تعامیان  ثیرپذیرفتن از هنر أآرایی و تهای کتابادامه یافتن برخی سنت

رفته مشق  این تحول راه را برای چاپ آثار منثور این دوره که رفته  تفاوت مجدداً احیا شد.ایران در شکل و محتوایی م

 کرد، گشود.  نویسی میساده 

با وجود پدید آمدن نهضت ادبی بازگشت در شعر عهد قاجار، این جنبش و تحول در نثر، هم دیرتر شروع شد، هم  

تدریجی و کند بود. نثر این دوره با وجود برخی اصالحات که قائم مقام فراهانی در نثرنویسی به وجود آورد، تقریباً تا  

سازی  پردازی و سجعین است و نویسندگان و دبیران به عبارت شاه به همان سبک و سیاق پیشسلطنت ناصرالدیناواسط  

سادهمشغول بارز  نمونه  ناصری  عهد  و  قرن سیزدهم  دوم  نیمه  در  یک  اند.  و  هزار  ترجمه  آثاری چون  در  را  نویسی 

هـ.ق( اثر حاج میرزا محمدخان    1287)  الغرائب یا رسالة مجدیههـ.ق( عبداللطیف طسوجی و کتاب کشف1259شب)

های مقارن مشروطه عوامل متعددی باعث شتاب گرفتن  بینیم. در دوره بیداری و سال ی ملقب به مجدالملک، میسینک

تنها در محیط خود باعث پدید آمدن کتب علمی ترجمه شده  نویسی و تحول نثر فارسی شد. تأسیس دارالفنون نه ساده

های بسیاری ترجمه و چاپ  ها و داستانارالفنون نیز کتاب بلکه در پرتو آن در خارج از محیط د  ؛های اروپایی شداز زبان

ها و  ناخواه از سادگی متون اصلی تبعیت کردند. از طرف دیگر تأسیس چاپخانه و چاپ روزنامهشد و مترجمان خواه

های نویسندگان  تر شدن نثر فارسی در اثر تماس آن با ادبیات خارجی در جراید شد و نیز کوششمجالت باعث ساده

ها  نویسی با پدید آوردن نخستین داستانایرانی مقیم خارج برای پیراستن زبان از الفاظ و ترکیبات دشوار و تأکید بر ساده

  ۀ های فارسی نتیجه داد و سبک نویسندگی منشیانه و پرتکلف قدیم، جای خود را به نثر ساده و روان داد. در دورو رمان

ماعی و سیاسی تحت تأثیر آشنایی نویسندگان و روشنفکران ایرانی با ادبیات  های نوین و پیشرو اجتبیداری، اندیشه 

تبریزی، زین ایرانیان نفوذ و گسترش یافت. میرزا فتحعلی آخوندزاده، طالبوف  اروپا در میان  العابدین  روس، ترک و 

از مراغه اای، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حبیب اصفهانی  نویسندگان  به تفلیس و  جمله روشنفکران و  یرانی مهاجر 

های نوین سیاسی و ادبی در میان ایرانیان و پیدایش نهضت مشروطه سهم زیادی  استانبول بودند که در گسترش اندیشه

خواهی، علوم جدید و تعلیم و تربیت نوین، حقوق زن، اندیشة تغییر و اصالح خط فارسی،  ، قانون، وطند. آزادی نداشت

فارسی، نقد ادبیات قدیم  و تشویق به روی آوردن به رمان و درام، انتقاد از وضع سیاسی و نویسی در نثر  لزوم ساده

لی است که با زبان و نثری ساده در آثار نویسندگان این دوره ازجمله طالبوف تبریزی ئاجتماعی جامعه ازجمله مسا

 بازتاب یافته است. 
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 سید حسن فاضلی، رضا صادقی شهپر 

رمان ایرانیان  نخستین  منتقدی  قول  روشنفکرابه  که  مهاجرنویس  تاجران  و  مراغه  ن  آخوندزاده،  یا  )طالبوف،  ای( 

بودند، با درک فرهنگ و ادبیات مترقی ملل دیگر و  )میرزا حبیب اصفهانی، میرزا آقاخان کرمانی(    های سیاسیتبعیدی 

سنت ادبی گذشته  ترین ویژگی آن نقد  آورند که مهمانواع ادبی جدید، از راه ادبیات فرانسه و روسیه، ادبیاتی را پدید می

 .گویی و ایجاد ادبیاتی سیاسی است که به کار بیداری مردم بیایدو ستیز با مغلق 

های  ای خیالی از سفر گروهی علمی به قله دماوند و حاوی اندیشهکه سفرنامه  المحسنینمسالکطالبوف تبریزی در رمان  

استب ناتوانی حکومت  از  انتقاد  به  اجتماعی است،  انتقاد  و  فقر مردم  اوضاع و عقب  نابسامانی  ،دادی فلسفی  و  ماندگی 

کند. طالبوف  از معنی آزادی و مجلس شورای ملی و قانون بحث می  ایضاحات در خصوص آزادی پردازد. در کتاب  می

ل گوناگون علمی و سیاسی و حقوقی به ئ نیز به بیان مسا  الحیات مسائلو    کتاب احمد یا    سفینه طالبیدر دو کتاب  

این آثار، ساده و روان و طبیعی است و ایرج   ةزبان طالبوف در هم.  پردازدو با فرزند خیالی خود احمد میصورت گفتگ

بیشتر بدان علت است که افکار جدید را خواه    ،افشار معتقد است: »مقامی که طالبوف در تاریخ اخیر ایران یافته است

تکلف نوشت و های خود را بیدر ایران نشر کرد. نوشته  در زمینة آزادی و خواه از لحاظ مباحث علمی به زبان ساده

  « ای در ادبیات فارسی به وجود آورد.سبک تازه

( در جلد  1350)   پورها و مقاالت متعددی نوشته شده است. یحیی آرینهای او، کتاب طالبوف و آثار و اندیشه   ۀدربار 

نویسندگان و شنفکران مهاجر بیرون از ایران، درباره زندگی و  اول کتاب »از صبا تا نیما« در بخش ادبیات بیداری و  

پس از بحث مفصل    های طالبوف تبریزی اندیشه ( در کتاب  1363)  کند. فریدون آدمیتآثار طالبوف تبریزی بحث می

( در  1330)   پردازد. ایرج افشار های سیاسی و اجتماعی و انتقادی وی میدرباره زندگی و آثار طالبوف به بررسی اندیشه 

(  1357)  ( و مقدمه آزادی و سیاست 1345)   که بعدها هم در سواد و بیاض  یغما  ةاف« چاپ شده در مجلمقاله »طالب

اندیشه طالبوف بحث می  ۀدربار   ،چاپ شد آثار و  ( در مقاله  1398)  کند. فاطمه حیدری و مهرداد نصرتیزندگی و 

المحسنین، ایضاحات درخصوص آزادی و سیاست طالبی« الک»تحلیل و بررسی سبک نگارش طالبوف بر پایه سه اثر مس

شناسی  ( در مقاله »سبک1392)   اند. همچنین فاطمه حیدری و فاطمه صیدی به بررسی سبک سه کتاب مذکور پرداخته

اند. تفاوت این مقاله با  سبک این دو کتاب را بررسی کرده  « المحسنینساختاری دو اثر طالبوف: کتاب احمد و مسالک

ثانیاً در این آثار بر    .ها، نه بخشی از آناندآن است که در مقالة حاضر اوالً همة آثار طالبوف بررسی شده  ،اخیر  ةمقال  دو

از    .بسامد و گاهگاهیساز و منتج به نتیجه تأکید و تمرکز شده است نه هر عنصر کمعوامل و عناصر پربسامد و سبک

 این منظر، پژوهش حاضر ضرورت دارد. 

 احوال و آثار طالبوف  .1

هـ.ق در کوی سرخاب تبریز به دنیا آمد. در شانزده سالگی تبریز را ترک    1250عبدالرحیم طالبوف تبریزی در سال  

و همزمان    در آنجا به کسب و کار مشغول شد  .رفت  ،کرد و به تفلیس که در آن زمان کانون روشنفکران و انقالبیان بود

به تحصیل زبان و ادبیات روسی پرداخت. طالبوف در کار و کسب خود توانست به موفقیت و تموّل برسد و نزد حکام و  

علمای روسیه به درستکاری و راستی شناخته شد و پس از چندی به تمرخان شوره مرکز حکومت داغستان رفت و تا  

طالبوف که از طریق زبان و ادبیات    .(288و    287  /1  :1372ور،  پرش در آنجا به عزت و احترام زیست )آرینآخر عم 

کوشید و آنان را به معایب حکومت هایش در بیداری مردم میاز راه قلم و نوشته  ،روسی از مسایل زمانه اطالع یافته بود

ساخت و این همزمان بود با اواسط پادشاهی ناصرالدین شاه قاجار که آزادی  استبدادی و لزوم برقراری مشروطه آگاه می
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توان  را میهای طالبوف شد. نوشتهخواهی بیش و کم در داخل و خارج از کشور از سوی روشنفکران مطرح میو قانون

لیفات خویش کوشیده  »او طرفدار مشروطیت و آزادی بوده است و در بعضی از تأ  .(288  )همان:  »الفبای آزادی« نامید

طالبوف    .(130:  1390)شفیعی کدکنی،    « دموکراسی و حکومت قانون آشنا کندهایی از نظام  است ایرانیان را با نمونه

هـ.ق به پاس خدماتش از سوی مردم آذربایجان به نمایندگی انتخاب شد و با اینکه  1324اول مجلس در سال    ۀ در دور

انتخاب، خواهد آمد و حتی به اقرار خودش»اسباب را چیده، تهیه سفر را دیده  پیشتر اعالم کرده بود که در صورت  

-بود«، اما به دالیل متعدد ازجمله مورد انتقاد قرار گرفتنش از سوی برخی علما و ضالّه خوانده شدن کتاب مسالک

او، نیامد    المحسنین  اواخر    .(17و    16:  1357افشار،    ؛11-9:  1363)ر.ک:آدمیت،  هرگز  اوایل    1328سال  او در  یا 

هـ.ق،  1311)  ند از: سفینه طالبی یا کتاب احمداهـ.ق در تمرخان شوره درگذشت. آثار تألیفی طالبوف عبارت 1329

، چاپ تفلیس(، ایضاحات درخصوص  1324)  الحیات، چاپ قاهره(، مسائل1323)  المحسنینچاپ استانبول(، مسالک 

، چاپ استانبول(، ترجمه رساله  1311)  ، چاپ تهران(. رساله فیزیک1329، چاپ تهران(، سیاست طالبی)1325)   آزادی 

اثر کامیل فالماریون، ترجمة پندنامة مارکوس1312)   هیئت جدید  -، استانبول( و خالصة ناسخ1310)  ، استانبول( 

 ( 292 /1:  1372پور، )آرین، استانبول( آثار دیگر طالبوف است. 1310)  لتواریخ با نام نخبة سپهری ا

ف در زبان و ادبیات فارسی تبحر و تحصیالت کافی نداشت و تنها در اثر کثرت مطالعه و اطالع بر اوضاع دنیا از  »طالبو

تکلف خود توانست سبک تازه و  دریچه زبان و ادبیات روسی و ذوق و قریحه فطری و بیشتر در سایه انشای ساده و بی 

 ه باید او را یکی از بنیادگذاران نثر جدید فارسی به شمار آورد.« راه نوینی را در ادبیات فارسی به وجود آورد به طوری ک

 زبان  به  بنده: »نویسدمی   الملکاعتصام   خانیوسف   میرزا  به  هـ.ق1316به سال    ای نامه   دراو    .(298  /1:  1372پور،  آرین )

. ندارد  تعریفی  نیز  بنده  طبیعی  ایرانی  خط  نویسم،می  بد  بسیار  را  روسی  دانم و خطنمی  فرانسه  هستم،  آشنا  روسی

  و  مطالعه  کثرت  برکت  از  این وجود  با .  را  فرانسه  عرب  که  دانممی   چنان  است  معلوم   را  فارسی  نیستم،  بلد  را هیچ  عربی

 .« بدانند  جدید  انشای   مهندس  را  بنده  نموده،  تکمیل  بنده  اخالف  که  گذاشتم  یادگار  محقّر به  آثار  بعضی  مداومت،  زور

نویسد: »سبک و زبان نویسندۀ کتاب احمد اثری قاطع بر تحوالت بعدی نثر  ( منتقدی می299و   298همان، )نقل از:  

اکبر دهخدا که با طالبوف در مکاتبه بوده است، سرمشق کتاب احمد  ویژه در مطبوعات بر جای گذاشت: علیفارسی به 

)باالیی و کویی پرس،   گیرد.« گردد، پی میدل میهای آینده برا در چرند و پرند که به الگوی نثر فارسی برای نسل

1378 :40  ) 

زبان بودنش و زیستن در محیط خارج از ایران، ساده و طبیعی و  های طالبوف با وجود آذربایجانی و ترک زبان نوشته

شود دیده میزبان  نویسی دانشمندان ترک روان است، اما نثرش به حد کمال خود نرسیده و در آن نیمرنگی از پارسی

و گاه اغالط انشایی دارد و اسامی و لغات علمی بیگانه را بدون معادل فارسی از زبان روسی و ترکی با امال و تلفظ  

ها با در نظر گرفتن دوری او از ایران و نیز تازگی داشتن بسیاری از این اصطالحات  کند. اما همه اینغیرمعمول نقل می

  ،اشها در زبان فارسی، قابل توجیه است و در مقایسه با بسیاری از معاصرینیفتادن آنعلمی حتی در خود ایران و جا ن

هایش نیز در بیشتر موارد ساده و قابل فهم است و مثالً برخالف گذشتگان خود  علو مقام ادبی او آشکار است.  ترجمه 

هر علمی غرب، تعبیرات شیرین فراوان برد و در بیان مظاو »تفسّخ«، ترشیدن و پوسیدن به کار می   « جای »تخمّر   به

  ة هم  (299  /1:  1372پور،  )آرین   گویداالسباب« میکه صفحه گرامافون را »لوح محفوظ« و »موتور« را »ام دارد؛ چنان 

های طالبوف دانست. »طالبوف از مروّجان معارف جدید و از پیشروان ساده کردن  ویژگی سبکی نوشتهباید  ها را  این

دارای تفکر    ،های او در فلسفه اجتماعی و سیاسی در سطح خیلی برتری قرار دارندطبیعی است. نوشتهدانش و فن  
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رای  فلسفی تحلیلی و نمایندۀ سیاست عقلی است، افق فکری وسیع و روشن دارد. در گفتارهای سیاسی اغلب به آ

های علمی را به زبان  بار کتابتین او کسی است که برای نخس  . (8:  1363)آدمیت،    « جویدمتفکران جدید استناد می 

)آجودانی، نویسی جدید در دوران مشروطه است  های نثرفهم منتشر کرد و آثارش از بهترین نمونهساده و حتی عوام

1385 :76) .

متون مصور دورۀ قاجار  .2

د که تمامی کتابدر دورۀ قاجار،   ر ـش فید در ایران منتـش یاه و ـس ور و ـس نگی و مـص ویر و ویژگیهای چاپ ـس های تـص

ه اخـص عیر و دیگر ـش نت کتابتـش نگی دقیقا از ـس ازی چاپ ـس ویرـس ت. چون در تـص آرایی  های نگارگری را در خود داـش

(. دلیل  97:  1371)آژند،  کشی و تصویرگری و کتابت و سایر عناصرمنشاء در آن داشتشد و جدولپیشین استفاده می

ــنگی در ایران به ماهیت ا ــاختار یاهری و جتماعی و فرهنگی آثار مکتوب مربوط میدیگر موفقیت چاپ س ــود. س ش

فحه ت. کتابآرایی کتابـص خ خطی الهام گرفته اـس یوه تهیه نـس تقیم از ـش نگی در ایران به طور مـس های  های چاپ ـس

رف نگی در آغاز ـص امل متن و بدون هیچچاپ ـس فحه عنوان، فقط ـش ا  ه گونه تزییناتی بودند. این کتابنظر از فقدان ـص

ازان به مجموعه ویرـس ناد علمی و فرهنگی، اغلب با خدمت گرفتن کاتبان، مذهبان، تـص ای عالوه بر ارزش به عنوان اـس

 های تذهیب کننده سـاختار متن، سـرلوحها، خطوط مشـخ اند. تزیینات یک کتاب شـامل جدولنفیس تبدیل شـده

چاپ ـسنگی همچون نـسخ خطی باید توـسط گروهی از های  ـشده تـصاویر بوده اـست. هرکدام از عناـصر تزیینی در کتاب

یوههنرمندان اجرا می د. احتماال ـش نگی کم و ـش ویر به روی کاغذ انتفال چاپ ـس ی، تذهیب و تـص نویـس ی اجرای خوـش

های  شـناسـی کتاب(. از منظر گونه37:  1390کار رفته در تهیه نسـخ خطی مشـابهت داشـت)مارزلف،  بیش با روش به

ســته به ادبیات هســتند. این وابســتگی از حوزه ادبیات کالســیک فارســی تا ادبیات مذهبی و چاپ ســنگی مصــور واب

ها  گیرد. تصاویر در کتب چاپ سنگی برگرفته از محیط و صحنه های عامیانه را در بر میهای عاشقانه و داستانحماسه

ت که نقّاش آن یو رویدادهایی اـس ت. نقاـش ورت ملموس درک کرده اـس ه های کتابها را به ـص نگی به ـس های چاپ ـس

های مذهبی )اکبری و ای، نقاـشیای و افـسانههای اـسطورهگرا، نقاـشیهای عامیانه و واقعـشوند: نقاـشیدـسته تقـسیم می

های چاپ ســنگی که در این دوره مصــور شــده؛ هزار و یک شــب به کتاب ترین(. یکی از مهم127:  1388کاشــانی، 

ویرگری میرزا علیقلی خوئ تتـص خه خطی   .ی اـس بتاریخ پایان کتابت نـس ال  هزار و یک ـش ه.ق. و به خط   1269در ـس

تاری نـسخه در هر ـصفحه  خوش نـستعلیق »میرزا محمد حـسین تهرانی« خوش ـسطر   30نویـسی ـشده اـست. متن نوـش

تر تحریر ـشده مـسانتی  17×27اندازی ـشده و میان جداول کمند و زرین به ابعاد تقریبیرو( و بین ـسطرها طال و)پـشت  

متر و مجالس نقاـشی نـسخه همراه با جداول مذهب و ـسانتی  30×45اـست. ابعاد نـسخه در قطع رحلی به اندازه تقریبی  

در هر    .نویس )پـشت و رو مـصور( به تـصویر درآمده اـستمتر در ـصفحه مقابل متن دـستـسانتی  18×32مرـصع به ابعاد  

« ـشودمجلس نقاـشی که به وـسیله جداول مذهب مرـصع متمایز ـشده، مـشاهده می 7مجلس و گاه   6تا   3مـصور   ةـصفح

( 1در عین ســادگی در بردارنده نقوش زیبایی و گویایی اســت. تصــویر شــماره )  این اثر  .(133:  1384،  دارشــب زنده)

 ای از این تصویرگری در متون سادۀ دوره قاجار است.نمونه

 

 



 

 

 1400اسفند، 44، شماره 18دوره  347
342 -  360  

 
 (.159: 1390مارزلف، (ه.ق. مأخذ:  1275تهرانمتون مصور دورۀ قاجار، الف لیله و لیله، میرزا علیقلی خوئی، : 1تصویر

بندی را تشکیل می این دوره، ساختار متقارن بر اساس خطوط عمودی و افقی اصول ترکیب  متون  های سادۀنگاره در  

از  گونه که میرزا علیقلی خوئی در تصویرسازهد. هماند ی صحنه رق  و طرب دختران درباری در محضر سلطان 

 ها در متون مصور دورۀ قاجار است.ای از این نگاره ( نمونه2بندی متقارن بهره جسته است. تصویر شماره)ترکیب 

 

 
 (. 168: 1390ه.ق. مأخذ: )مارزلف،1275: لیله و لیله، میرزا علیقلی خوئی، تهران1تصویر



 عوامل ساده نویسی در متون مصور دورۀ قاجار 348 

 سید حسن فاضلی، رضا صادقی شهپر 

 شناسی سبک  .3

  کتاب   در  شمیسا  دکتر  که  است  ی اوهیش  متن،  بررسی  های راه  نیترکامل  و  نیتریعمل  حال  عین  در  و  نی ترساده  از  یکی

  زبانی،  دیدگاه  سه  از  متون  باید  متن،  اجزای   بر  اشراف  برای   که  است  معتقد  او.  دهدیم   پیشنهاد  شناسیسبک  کلیات

  اثر   شمیسا  آید. سیروس   دست  به  یکدیگر  با  اجزا  رابطه  به  توجه  با   متن  ساختار  تا  بگیرد  قرار   مورد تحلیل  ادبی  و  فکری 

 کند:می  بررسی سطح سه در یا جهت سه از را ادبی

 بیرونی  موسیقی  آوایی  سطح  ی هایبررس  در .  ردیگیم  بردر  را  نحوی   و  لغوی   آوایی،  سطح  سه  زبانی  سطح:  زبانی  سطح  -

  اسـامی  یی،گراکهنه دخیل، فارسی لغات لغوی، ی بررس در. ردیگی م قرار توجه جنـاس مورد و سـجع انـواع و درونـی،

  ةمطالع  در  و   شودیم  بررسی  موردنظر  متن  در  ...  و  صفت  نوع   واژه،  گزینش  نوع   ذات،  یا  معنی  اسم  مرکب،  یـا  بسـیط

شود. توجه می... و افعال وجوه دستوری، کهن کاربردهای  جمالت، بودن بلنـد یـا کوتـاه به نحوی،

 ی،ـ یگراغم  و  ییگرای شـاد  اثـر،  بـودن  برونگـرا   یـا  درونگرا  به  اثر،  یک  فکری   مختصات  بررسی  در:  فکری   سطح  -

  توجه...  و  مـذهبی  و  ملـی  های گرایش   نویسنده،  و  شاعر  کالمی  و  عرفانی  فلسفی،  نگرش  یی،گراعشق   و  خردگرایـی

د. شویم

. شودیم  توجه   ،اندرفته   کار به(  مجازی )  ثانویه  معانی   در  که   لغاتی  بسامد  به  ادبی،  مختصات  بررسی  در:  ادبی  سطح  -

  زبان   کلی  طور  به  و   تناسب  و   ایهام  قبیل  از  معنوی   بدیع  و  کنایه   و   سمبل  و   استعاره   و  تشبیه  قبیل  از  بیان  علم  مسائل

در این    .(224-216:  1374  شمیسا،)  ردی گی م  قرار  توجه  مورد  زبان  در  ادبی  خالقیت  و   هنری   ی هاانحراف  و  اثر  ادبی

خیال و صناعات ادبی مربوط   گیری طالبوف از صورتوجه به بهره توان مصادیق مصور بودن ادبی را با  مجال است که می

  مسلم شناسانهسبک مطالعات  در   آنچه به علم بیان مطرح و شواهد متعددی از آثار طالبوف، استخراج کرد و نشان داد.

 فهرست   توانی نم  اثر  یک  بررسی  در  و  طلبدی م  را  مخصوصی  دقت  و  توجه  ،خود  مقتضای   به  اثر هر  که است  این  ،است

  شمیسا   دکتر  که  طور  همان  .گشت  آنها  یکایک  دنبال  به  اثر  در  و  کرد  ارائه  شدهمطرح   موارد  همه  از  کاملی  و  دقیق

  منجر  و  باشد  توجه   قابل  که  گرددی م  نکاتی  دنبال  به  متن  هر   در  ،دارد  که  کیاستی   و   تجربه  با   شناسسبک: » دیگویم

( گفتنی است که از سه سطح زبانی، فکری و ادبی، در این مقاله از بررسی سطح فکری  221:  همان« )شود  ای نتیجه  به

بنابراین بررسی ما منحصر به سطح   ؛ای مستقل باشدتواند موضوع مقالهچراکه آن می  ؛ایمآثار طالبوف چشم پوشیده 

 زبانی و ادبی آثار طالبوف است.
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آثار طالبوف های سبکی ویژگی  -5

 بررسی سطح زبانی ـ 1ـ5

 سطح لغوی 1ـ 1ـ5

 و »به خاطرِ«  « برای»  جای  به« به»  استفاده از -1ـ1ـ 1ـ5

 .(22: 1311 طالبوف،) « م معلم محمود به من الفبا بنویسد»بده-

 .(32 همان:) « به من صحبت نمایید ...»وعده نمودید که از عید -

 .(86 :1312»مگر هوای وطن ما ایران به تربیت شخ  مستعد نیست؟« )طالبوف، -

 .(92: همان) « کننده او دختر خود را تزویج نمی»ب-

 .(105: 1323طالبوف، ) « دیآی فردا به پسرم عروس م» -

 . (107: 1325طالبوف: ) « ما به مأموران مواجب تعیین کنیم »اگر-

 . (218:  1329)طالبوف،  « صرف سیاحی گردید»سی کرور اشیاء نفیسه به دربار خریده و -

 . (161: 1356آفرین گفتم )طالبوف،  احمد را به این بیانات حکیمانه-

 ، پندنامه مارکوس(238 )همان:زنند به آدم از خود حرفی نمی-

 ( 1، کتاب احمد ج25  )همان: مکتوبی که باید امروز نوشته و به »پوسته« داده شود به فردا نماند-

 .(42 )همان: منتظر بودم ... به من نقل نماید-

 »بر«  ی جااستفاده از »به« به 5-1-1-2

 .(215: 1329طالبوف، ) « کی از رجال پارسال به من وارد شد»ی-

 . (123 : 1325 :طالبوف)  « کردندبه تبعه خود حاکم مطلق می ها»آن-

 .(91 :همان) « »پادشاه به تخت جلوس نمودند-

   .(19: 1323)طالبوف،   « دیبه من ناگوار آ» -

 استفاده از کلمات خارجی با تلفظ روسی و ترک  - 5-1-1-3 

ایتخت  سهولت داد... المحاله »پوسته« دخول و خروج پ)=پست( و حمل جراید را   بایست راه ما را به سرعت »پوسته« 

 .، ایضاحات(98: 1357)طالبوف، و بالد معظمه را یومیه کرد 
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)=وساطت و تملق( و تملق خائنان آسوده خواهد داشت و    )=دسیسه( درباری و »پروتشره«   ذات اقدس را از »انتریک« 

و    131  )همان:...موائد تعلیمات اداره »دیموکراتی« ایران و ...چین  شناسی( ریزه)=جامعه  ... علمای علم »سیتسوآل« 

132) . 

 ، سیاست طالبی( 137 )همان: )=تمدن( و تزکیه ملت مستعد ایران  نشر »سیویلیزاسیون«  -

 ( 156 )همان:وضع قانون اساسی و تشکیل فیدیرانسیون  -

نیس  - »کولتر«)=فرهنگ(  و  »سولزاتسیون«  و  معلومات  آن  اثر  اینها  چیست؟   ،ت اگر  ،  163:  1356)طالبوف،    پس 

 . الحیات(مسائل

 .(187 )همان:در عالم ذر )ملیوکولر( آزادی ذرات مطلق...  -

 ( 202 )همان:)=سنت طلب( هستم. گفتم کنسرواتور یا لیبرال بودن ... گفت این را بدانید که من »کنسرواتور«  -

 ، پندنامه مارکوس(239 )همان: )=افالطون( را تعاقب نکن. جمهوریت »پالتون«  -

 « که باید امروز نوشته و به »پوستهمکتوبی -

 .(1، کتاب احمد ج 25 )همان: )=پست( داده شود به فردا نماند 

 .(30 )همان:سنگ چاخماق)=چخماق( -

 (55 )همان: هاخانهاستاتستیک)=آمار( گمرک -

 ( 73 )همان:  واغون)=واگون( قشنگی است-

 (2، کتاب احمد، ج94) همان، ویانه)=وین( پتربورغ)=پترزبورگ(، -

 ( 103 )همان:آوروپا)=اروپا( را سیاحت کرد  -

 ( 118 )همان:از استاتستیق)=آمار( وزارت داخله که رسماً اعالم شد...-

 ( 128  )همان:مجلس سناتو)=سنا(  -

 ( 25  :1311 ،طالبوفپست )جای  ـ پوسته و پوچط به

 (42 همان:شکالت )جای  ـ شاقاالد به 

 ( 38 همان:کانال )جای   ـ قنال به

 ( 49 همان:) یکیمکانجای   ـ مخانیکی به
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 ( 51 همان:اسکاتلند )جای   ـ شاتلند به

 (106 :1324 ،طالبوف) کیبلژجای  ـ بالجیق به 

 ( 123 همان:)  ستیالیسوسجای  ـ سیستوالیست به

 ( 36 :1323 ،طالبوفکتلت )جای  ـ قوتلیت به

 ( 118 همان:) ش یگاومجای ـ گامیش به 

 تأثیرپذیری از نحو زبان ترکی   –  5-1-1-4

 ، ایضاحات( 124: 1357هرچه زنجیر قایم است... )قایم= محکم( )طالبوف،  -

 ( 128  :)همان برای او خیلی یادگارهای قایم و محکم و بلند درست خواهند کرد -

را    - نمیاحمد گفت: حاال که شما طرف حکمت مسئله  باال می   ،شویدحالی  تردید  قدری  به  بیشتر  را  و شما  رویم 

 الحیات(، مسائل165:  1356)طالبوف،  گذاریم.می

 ( 195 :تا معایب او را حالی بشوید.)همان -

 ( 1، کتاب احمد ج32 :)همان  )معادل ترکی تبریک ائتمک( منتظر بود که تحویل تمام شده عید مرا تبریک نماید -

 (68 :)همان ) معادل ترکی: تاری ساخالسی، یاخچو جواندی( پسر آقامحمدحسین خدا نگهدارد، خوب جوان است. -

 ( 68  :)همان )معادل ترکی راست گلدیم( در راه به آقامحمدرسول راست آمدم.-

 ( 74 :)همان اولمور: نیست()معادل ترکی  شود.ده من گندم را به یک قران خریدار نمی-

 ( 2، کتاب احمد، ج103  :)همان اطفال را بغل گرفتم.-

 (126 :1323 ،)طالبوف شمردند.حاکم را می -

 ( 211 :1329 ،طالبوف)  )معادل ترکی: قیرمیزی بادمجان=گوجه فرنگی( بادنجان سرخ را کاشتید.-

 ی است.ترک (فرنگیگوجه  )بادمجان قیرمزی  توضیح: بادنجان سرخ معادل ترکیب

 ها استفاده از کلمات خارجی همراه با ذکر معنی فارسی آن  –  5-1-1-5

 ، ایضاحات( 101: 1357)طالبوف،  بهتر از او »آکت« یعنی سند مشروطیت یا تعیین حقوق ملت نبوده -

 ( 100 :)همان اگر در اعمال و اقوال دایر منافع ملی »کرتیکه« تشریح معایب و محسّنات نباشد... -
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 ( 100:به قول بسمارک معروف اگر این تشریح و »کرتیکه« نباشد...)همان-

 ( 104 :)همان احتیاج به محصل فرستادن و ناهار حاکم را قدغن کردن و ...تفاصیل »کومیچنی« دیگر ندارد. -

 ( 129 :)همان و در ضمن »گمناستک« ورزش بدنی بیشتر از آنچه معتاد است...-

 ، سیاست طالبی(161 :ت »فدرانسیون«...)همانتشکیل یک هیئ-

 ، پندنامه مارکوس( 239: 1356)طالبوف،   )مقلد تماشاخانه( بودند ها منتها »آکتور« آن-

 ( 240 :)فتح( نمود...)همان اگر سردار مملکتی را »سارمات« -

 ( 2، کتاب احمد، ج93 )همان: )اکنوم( علم حقوق و علم حیات-

 (58: 1323سیسوالیسم، )سوسیالیسم( علم اصالح حالت فقرا و رفاهیت محتاجین )طالبوف، -

 (88 کنند و یکی از غذاهای لطیف فرانسوی است.( )همان:پاژار )این قوتلیت یا کوتلیت را از سینه مرغ درست می -

 ( 269 کونفیدنسیال )محرمانه( )همان:-

 یسطح نحو   یرسبر -5-1-2

 کردن« »  جای به« استفاده از مصدر »نمودن -5-1-2-1

 ، ایضاحات( 88: 1357)طالبوف،  نماید.صدق قول بنده را اعتراف می -

 (94 )همان: در امر افتتاح مجلس تعجیل نمود -

 ( 128 )همان:ملت ما باید خود را به همت عالیه مهیا نماید  -

 ، سیاست طالبی( 139 )همان:نمود حرکت مذبوحی می -

 ( 145 )همان: از انظار اروب محو نمود -

 الحیات(، مسائل158، 1356)طالبوف،  تکمیل نواق  نماییم  -

 ، پندنامه مارکوس( 231 )همان:اند. مسئله موت و حیات را حل نموده -

 ( 234 )همان: دارندخود را در آرزوی پیدا نمودن لذایذ مشغول می -

 نمودند ها مینمود ... چابکی... مسخرگی مینمود... وجد میخیز نمود و ... جستآشنا خواهم نمود  .نمود..مرا مجبور  -

 ( 1ج  ، کتاب احمد 23 )همان:

 (2، کتاب احمد، ج99 :همان) نمایند خودکشی می-
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 ( 102 )همان:زد( نمود)=میها را کنار میآدم-

 ( 10 :1323 طالبوف،) ییم.« »غیرممکن را باید از نفت خود استخراج نما-

 (8 همان:) نمودند.« »تفأل می-

 ( 35 همان:) »آقا سخن مرا فصل نمود.« -

 ( 72  :1324 طالبوف،) »احمد در اینجا سکوت نمود.« -

 ( 69 همان:) نمودید.« »آقا رضا را توبیخ نمی-

 ( 38 :1311 طالبوف،) »واهمه نمودم.« -

 (26 همان:) »چطور ضبط نمودند.« -

 ( 91:  1312)طالبوف،  »مسئلت صحت و اقبال نمودم.« -

 ( 100همان: ) »قدری تماشا نمودند.« 

 ( 105 :1325 طالبوف،) »کاشتن تریاک را قدغن نماییم.« -

 (106 همان:) »اما خود را نیز مخلوط نموده.« -

 ( 145 ،1329 طالبوف:) ـ عرض اتحاد و معاونت و صفا نمودند.

 (166: همان) نماید.تکمیل میـ ژاپون نقای  خود را 

 مطابقت صفت با موصوف بر مبنای دستور زبان عربی   -5-1-2-2

 ، ایضاحات( 98: 1357بالد معظمه )طالبوف،  -

 ( 128 )همان:همت عالیه ... ملل متمدنه -

 ، سیاست طالبی( 137 )همان:ملت متمدنه-

 ( 138 )همان:ادلة کاذبه -

 ( 141 )همان:دول کبیره -

 ( 147 )همان:سلطنت مطلقة مقتدرۀ روسیه -

 الحیات(، مسائل158، 1356ادلة مثبته ... ذرات حیّه )طالبوف، -

 ( 165 )همان:حوادث عادیه  -



 عوامل ساده نویسی در متون مصور دورۀ قاجار 354 

 سید حسن فاضلی، رضا صادقی شهپر 

 ، نخبه سپهری(216 )همان:سالطین عظام، نوایب متراکمه  -

 ، پندنامه مارکوس(237 )همان:های جدیده خلقت-

 ( 1، کتاب احمد ج64 )همان:نصایح مفیده -

 ( 2، کتاب احمد، ج110 )همان:صفت ممدوحه -

 ( 4 :1323طالبوف، ) قهیدقـ مالحظه 

 (9 همان:مخوفه ) وـ اقدامات مهمه 

 ( 31 ،1311 طالبوف:ره ) مکدّـ قلوب 

 ( 36 همان:) ه یمسرـ امراض 

 ( 51: همانمؤثره ) تدابیر 

 ( 52 همان:)  عهیمااجساد 

 ( 92 ،1312 طالبوف:مأموره )ـ وییفه 

 ( 93 همان:) ده یجدـ مکاتب 

 (96 همان:) عهیوسـ مملکت مغصوبه 

 ( 196 :1329طالبوف، بالغه )اطالعات ـ 

 ( 98 ،1325 طالبوف:مستقله )ـ دولت 

 ( 98 همان:) له یجلـ معاهده 

 ( 128  همان:) ه یصناعـ مکتب ابتدائیه رشدیه ملکیه  

 استفاده از ضمیر »او« برای غیر انسان  -5-1-2-3

 ، ایضاحات(88:  1357)طالبوف،  االذعان شمارند  لمات آسمانی واجباو را برای مردم چون ک  ،شان گنجیدعقلهرچه به  -

 : )همان  فقر روحانی و جسمانی ملت ایران تا حدی رسید که در تاریخ امم تاکنون هیچ قلم نظیر او را رقم ننموده.-

91 ) 

 ( 126 )همان: آنچه باید از او مالیات گرفت پنج فقره است...-
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 الحیات(، مسائل195: 1356)طالبوف،  ادارۀ مملکت با قانونی است که او را پادشاه وضع نموده-

...نکنی  )آزادی( تو را همیشه آزاد می  چون یکی از خواص عقل آزادی است، او - ،  237  )همان:دارد... تو او را مقید 

 پندنامه مارکوس(

 (1ج ، کتاب احمد،78 )همان:  ام.آوری او زحمت کشیدهل در سر جمعگفت این صندوقچة من است که چندین سا -

 . (4 ،1323 طالبوف:) را مشاهده بکنیم (معدن یخ شمال او )قله دماوند-

 .( 42 همان:) هر کسی از مال و جان خود مطمئن است. (واسطه او )قانونبه-

 .(114 :1325 طالبوف:)دانند جزو حفظ شرف می را ( آزادی ) رهایی معنی او-

 . (195 : 1329 طالبوف:) در عمق... ناپدید است  ( عقیده) سررشته او-

 .(135 :1312 طالبوف:)  داشتیمرا معمول می (و وقت است او )قانون-

   یسطح ادب  ی بررس -5-2

 و کنایه و ...  المثلضرب استفاده از  -5-2-1

. (151: 1323 « )طالبوف،کار افتاد  ز ا ،»آنچه از بار افتاد-

.(156 « )همان:شوداین زندگی ما کرایه مردن نمی» -

 .(211 « )همان:دهداما به نظم و ترتیب گوش نمی ؛دهدهای ما به چوب گوشت میآدم » -

 .(138« )همان: یارشعور و کفایت به چه کار، زر یک مرد ب» -

 (198« )همان: ش نیرزدا آن وقت پوستین به دباغی» -

 ، ایضاحات( 102: 1357)طالبوف،  نمایند« به این بنده مرقوم فرموده بود که: »وکال در واقع یدبیضا می-

 . (120 )همان: شود. »کوسه و ریش پهن در عالم نیست« در یک مملکت دو حکومت نمی-

 ، سیاست طالبی( 141 )همان: « »آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت کنماما در کمال شعف عرض می-

نماید. بلی »از کوزه همان برون تراود که در اوست.«  تر میدر این مورد عصبیت شما از معلومات سیاسی شما فزون -

 ( 165 )همان:

 (.68: 1356البوف، خورد( )طبرد.)نمیهرکس برای خودش عقلی دارد. نان را به گوش نمی-

 استشهاد و تلمیح  به آیات و اشعار و ...  -5-2-2

الّذین  فقر روحانی و جسمانی ملت ایران تا حدی رسید که در تاریخ امم تاکنون هیچ قلم نظیر او را رقم ننموده: فسیعلم-

 ، ایضاحات( 91: 1357( ) طالبوف، 227یلموا اّی منقلب ینقلبون. )شعرا/ 
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 ( 93 )همان:و عدال« در معنی خود یهور نماید   قسطااهلل االرض »و یمالء-

 ( 94 )همان:در امر افتتاح مجلس تعجیل نمود تا دعوت »ارجعی الی ربک« این سند افتخار را...  -

 . (132 )همان: باشداالمر منکم« میامر و »اولیکافر  ،پرست نباشدهر ایرانی که سلطان-

 ، سیاست طالبی( 144 مان:)ه »و عسی أن تحبّوا شیئا و هو شرّ لکم« -

-، مسائل165:  1356)طالبوف،  ( فرموده.  10آتش را قوۀ گداختن داده و در تعلیم استفادۀ او »و ألَنّا له الحدید«)سبا/  -

 لحیات( ا

 ( 201 )همان: »إذا أراداهلل أمرا هیاء أسبابه« در معنی خود بروز نمود.-

 ، پندنامه مارکوس( 229 )همان: یکسان است»ارجعی الی ربک« همیشه  حالت او تا دقیقه -

 (2، کتاب احمد، ج95 )همان:( 11به ترویج فروش مال قلب اجانب کوشیدند »ذالک هوالخسران المبین«)حج/-

 (100 )همان:( 227)شعرا/ الّذین یلموا اّی منقلب ینقلبون« رود »فسیعلمآن وقت دین از دست ... بیرون می

 ( 104 :)همان ( 54)حج/  شوند »حتی تأتیهم الساعه بغته او یأتیهم عذاب یوم عظیم« نمیو از خواب غفلت بیدار -

( در بن دندان است ... سایر ملل روی  71)زخرف/    ما را بی همه علم و مساعی »ما تشتهی اال نفس و تلذ االعین« -

 ( 123  )همان: شریفه( هستند ما منکر ن  آیه  40زمین معتقد »لیس لإلنسان إال ما سعی«)قمر/ 

 (89 :1323( )طالبوف، 160)انعام/ که نیکی کند( ده چندان به او دهند.و له عشر امثالها )آن-

  یکل ّف    بقره: لَا  ۀ سور  286  ة( اشاره دارد به آی58« )همان:  دگان به وسع طاقت نفوس ایشان است»تکالیف خدا بر بن-

ها. وسع إ لَّا نَفْسًا اللَّـه 

(177 همان:)( 10)فتح/  یقولون بالسنتهم ما لیس فی قلوبهمـ 

نفوذ و فرامین شاه طهماسبی برای چیست؟ »خوش بود گر محک تجربه آید به  مدت احکام بیوگرنه هر روز وعده بی-

 ، ایضاحات( 121: 1357میان.« )طالبوف، 

بر جای بزرگان نتوان زد    ل متمدنه گردد. »تکیهملت ما باید خود را به همت عالیه و ...مهیا نماید تا داخل جرگه مل-

 ( 128 )همان: « به گزاف

 .(128 )همان:« د »که از باد و باران نیابد گزندبرای او خیلی یادگارهای قایم و محکم و بلند درست خواهند کر-

 (.30: 1356طالبوف، ) کرد« تا اینکه معلوم شد »آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می-

 ، سیاست طالبی(146 )همان: « ت »که از باد و باران نیابد گزندعالی و دارالعداله محکم اسبنای -
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 ، نخبه سپهری( 217 )همان: »دارم امید که آن هم ز میان برخیزد« -

 ( 216  )همان:« کوزه همان برون تراود که در اوستاز کجا به کجا شدیم. حقیقت جملة معترضه شد. چه کنم »از  -

 (. 113: 1356بود فردایی«)طالبوف،  اج را هم نفهمیم! »وای اگر از پس امروزاقالً ذل احتی-

 تشبیه -5-2-3

 (. 233: 1356درند )طالبوف، ر سر استخوانی یکدیگر را میمانند که بمردم در زندگی به سگان می-

 .(231 )همان:درپی برسد و معدوم گردد تصال پیاالماند که علیعالم به امواج توفانی می-

کند و حالت  زندگی یعنی دویدن از پی احترام و لذایذ خود در روی پل باریکی که از وی ازدحام الوانی عبور و مرور می-

درند، یا ماهی زیاد که در آب  ماند، یا به گلة سگ که برای سر استخوانی همدیگر را میعابرین یا به هنگامة مبارزت می

  )همان:   کشندهایی که مردۀ مگس را به غذای خود مینمایند، یا مورچهای نان به هم مسارعت میبرای بلعیدن ذره

234 ) 

 .(239 )همان:  نمایدماند که حیات مردم را غرق میعالم به سیل مهیبی می-

 . (241 )همان:دهند می حسابت را ،وقت وعدۀ تو تمام شد تو در این عالم مثل بازیگری، هر-

 

مارکوس بسامد زیادی دارد و علت آن شاید به ترجمه بودن کتاب و    ةالزم به توضیح است که تشبیه تنها در پندنام

تر کردن  گردد و اینکه مارکوس از تشبیهات و تمثیالت برای محسوسموضوع و ماهیت زهدی و معنوی بودن آن برمی

پیرایه  شان، طالبوف از زبانی ساده و بیها به دلیل تعلیمی بودنه کتاب مسایل و موضوعات استفاده کرده است. در بقی

 های ادبی استفاده کرده است. و به دور از آرایه 

 سجع -5-2-4

 .(58: 1323 )طالبوف،دواب، رهسپار طریقه صواب بشویم  نوکر وبی-

 .(58همان: ) او را با خود بردارد ،برای زاد راه هرکس هرچه دارد-

.(64 االقوال قلع جبال و خرق غربال یکسان است )همان:نزد عزم رجال مستقیم در -

.(80 )همان:پیر گردید یعنی لقمه درویش بی   تا اینکه ماحضر هر چه غیر از قند و چایی بود، طعمه شیر -

. (133 )همان:ازند جبال مرفوعه براندازند و سالسل معادن برافر -

.(190 )همان:اح جاهله و نفوس کاهله است  ت ارو وییفه عالم بیغرض تربی -

 . (280 ما اول کار زمین را بسازیم بعد به آسمان بپروازیم! )همان: -

، سیاست  158:  1357)طالبوف،    باشداز آن جهت محبوب ماست نه معبود ما و امتیاز او سکه دنانیر و خطبه منابر می  -

 طالبی( 

 . (159 )همان:شعورانه و رعب وحشیانه است د بیکورانه، تقلی هرجا قانون اساسی نیست تعبد  -

 (. 67: 1356)طالبوف،  فایده...های بیعوض  این سخنان زایده و قسم-

تواند ویژگی سبکی این المحسنین بسامد بیشتری دارد و میپردازی در آثار طالبوف کم است و نسبتاً در مسالکسجع

 کتاب به شمار آید.
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  گیرینتیجه 

نویسی در  هرچند یکدستی این ساده  .بیداری و نیز نثر آثار طالبوف تبریزی است  ۀاصلی نثر دور  نویسی ویژگیساده

از کلمات غربی، تأکید بر نشان دادن عربیآثار وی تا  دانی و تعلق خاطرش به  حدی به دلیل اصرار وی در استفاده 

وگو با هم، نگاهی انتقادی به  ر طالبوف، دو نفر ضمن گفتپردازی در برخی آثارش  از دست رفته است. در آثا سجع

وگو  توجه به گفتاساساً    وگویی و گاه تعلیمی، نثر او را ساده کرده است.اوضاع ایران و جهان دارند و همین خاصیت گفت

اب احمد« طالبوف  خورد و این روش در »کتای است که در آثار این دوره غالباً به چشم می ها، شیوهبرای انتقال دانسته 

های  در بررسی ویژگی  که رویکردی تربیتی دارد، هم باعث سادگی نثر شده و هم بار تعلیمی آن را باال برده است.

وفور استفاده کرده و گاه  سبکی آثار طالبوف در سطح زبانی مشخ  شد که وی از کلمات و اصطالحات خارجی به 

لفظ اصطالحات و عبارات ترکی به فارسی، استفاده از کلمات  بهلفظ  ةاست. ترجمها برگزیده  های فارسی برای آنمعادل

خارجی با تلفظ روسی یا ترکی، مطابقت صفت با موصوف به سیاق زبان عربی، کاربرد ضمیر »او« برای غیرانسان و 

ر سطح ادبی نیز اقتباس و  های زبانی پربسامد در آثار طالبوف است. د استفاده از »به« در معنی »برای« از دیگر ویژگی

  دوباره   باید  همچنین .  استالمثل برای تبیین موضوع، ویژگی سبکی آثار وی  گیری از ضرب های قرآنی و بهره استشهاد

مندی  کند که به شهادت آثار مصور متعدد در عصر قاجار، به لحاظ بهرهبوف، در عصری زندگی می طال  که  کرد  کیدأت

  ۀ های هنر ایرانی متداول در دورچاپ سنگی یا لیتوگرافی از آخرین شیوه» است و رواج   متون از تصویر، عصر متمایزی 

گیری فرهنگ تصویری آن دوران نقش  متعدد آثاری را فراهم آورد که در شکل  ةقاجار است و گسترش آن مجموع

وه بر منقوش شدن  (. غنی کردن این گنجینه تصویری در ادبیات، عال58:  1392مراثی،  و    )جباری   موثری داشتند. 

صناعات ادبی برآمده از    ۀزبان بر عهد  ۀطورکه در ابتدای این مقاله گفته شد، در حوزهای مختلف، همانصفحات کتاب 

ی  توان یکی از تصویرگرانطالبوف را از این حیث، می  .شودحوزه صور خیال است که در علم بیان بدان پرداخته می 

معمول   ۀرغم شیوبه  ، سجع و... در برخی آثارشمانند تشبیه و استعاره و مجاز  از صنایعی  گرفتن  دانست که با بهره 

 اش، به تصویرگری در زبان دست زده است.نویسیساده
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